
 افتتاح باغ موزه دفاع مقدس لرستان
 در دهه فجر

مدي�ركل بني�اد حف�ظ آثار و نش�ر     لرستان
ارزش هاي دف�اع مقدس لرس�تان با 
اشاره به تخصيص ۱۶ ميليارد تومان اعتبار براي تكميل باغ موزه 
دف�اع مق�دس از راه ان�دازي آن در دهه فج�ر امس�ال خبرداد. 
محسن رشيدي مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
لرستان در جريان بازديد نماينده ولي فقيه در سپاه لرستان از باغ موزه دفاع 
مقدس لرستان با اشاره به بهبود روند تكميل سازه باغ موزه دفاع مقدس 
لرستان، گفت: ساخت باغ موزه دفاع مقدس لرستان در زميني به مساحت 
۶ هزار مترمربع در سال ۸۹ آغاز شد و تاكنون ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته است.  وي با ذكر بيان اين مطلب براي تكميل ۱۵ درصد باقيمانده 
باغ موزه دفاع مقدس لرستان ۲۵ ميليارد تومان بودجه نياز است، تصريح 
كرد: با تالش هاي مسئوالن استان ۱۶ ميليارد تومان بودجه براي تكميل 
باغ موزه دفاع مقدس لرستان اختصاص يافته است كه با تخصيص اين 
اعتبار در دهه فجر امسال شاهد افتتاح اين مركز خواهيم بود اين در حالي 
است كه در كنار جاذبه هاي گردشگري باغ موزه دفاع مقدس نيز مي تواند 
قابل توجه باشد.  درويشي، نماينده ولي فقيه در سپاه لرستان نيز در جريان 
اين بازديد گفت: باغ موزه دفاع مقدس لرستان اثر ماندگار براي به تصوير 
كشيدن و خدمات و تالش هاي مردم لرس��تان در دوران انقالب و دوران 
دفاع مقدس است.  وي با تأكيد بر لزوم تكميل كامل سازه باغ موزه دفاع 
مقدس لرس��تان، افزود: مصور كردن جلوه هاي ايثار و شهادت نياز امروز 
جامعه در حال و آينده است كه اين باغ موزه مكاني كامل براي بيان و ثبت 

خاطرات رزمندگان لرستان خواهد بود. 
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلوسیداحمد هاشمي اشكا

ب�ا توجه ب�ه نظر      كاشان
و  كارشناس�ان 
پزشكان درباره تاثير زياد پالسمادرماني در درمان 
كرون�ا، ط�رح ن�ذر زندگ�ي بخ�ش در راس�تاي 
فرهنگسازي اهداي پالسما در كاشان اجرا مي شود. 
علي اكبر مرتضايي فرماندار كاش��ان با اش��اره به 
اينكه از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا بيش از ۸۰ 
جلسه به منظور انجام هماهنگي هاي الزم براي 
مبارزه با ويروس در سطوح مختلف شهرستاني، 
منطقه اي و اس��تاني تشكيل ش��ده است، گفت: 
در اين جلسات مصوبات مختلفي به اجرا درآمده 
است كه تشكيل س��تاد كمك مؤمنانه، پرداخت 
تسهيالت حمايتي كرونايي به ۸۳۰ نفر و تأمين 
ماس��ك با قيمت مصوب و حتي كمت��ر از آن از 
جمله تصميمات اين جلس��ات بوده اس��ت.  وي 
اجراي طرح نذر زندگي بخش براي فرهنگسازي 
و تشويق همشهريان به اهداي پالسما را از ديگر 

برنامه هاي پيش رو دانس��ت و افزود: اين طرح با 
همكاري رسانه ها و همچنين نهادهاي فرهنگي 
شهر كاشان اجرا مي شود.  فرماندار كاشان با اشاره 
به افزاي��ش مراكز غربالگري بيم��اري كوويد۱۹ 

ادامه داد: قرار ش��ده است س��امانه اي پنج رقمي 
براي پاسخگويي به س��ؤاالت مردم در حوزه هاي 
مختلف مرتبط ب��ا ويروس كرونا در شهرس��تان 
كاشان ايجاد شود.  مرتضايي با بيان اينكه اجراي 

ممنوعيت ه��اي ت��ردد در مبادي ورودي ش��هر 
كاشان در ايام محدوديت هاي كرونايي باالي ۹۰ 
درصد عملياتي ش��ده اس��ت، گفت: ۱۰۰ درصد 
 QR اصناف كاشان در سامانه سالمت ثبت نام و
كد را دريافت و در مغازه هاي خود نصب كرده اند.  
وي با بيان اينكه ۶۳ قرارگاه جهادي محله محور و 
مسجدمدار در كاشان ايجاد شده است، خاطرنشان 
كرد: فعاليت اين قرارگاه ها از ۱۳ آبان ش��روع و تا 
۱۳ ديماه ادامه خواهد داشت.  فرماندار كاشان با 
اشاره به اينكه در انتخابات گذشته مجلس شوراي 
اس��المي شهرس��تان كاش��ان از نظر مؤلفه هاي 
برگزاري صحيح و با دقت انتخابات در سطح استان 
اصفهان جزو شهرستان هاي ممتاز بود، افزود: در 
انتخابات آينده نيز فرماندار به عنوان باالترين مقام 
اجرايي حتماً بايد قوانين و مقررات را بداند و آنها 
را اجرايي كند كه به اميد خدا سعي مي كنيم اين 

انتخابات به بهترين نحو برگزار شود.

اجراي طرح نذر زندگي بخش با اهداي پالسمای بهبود يافتگان از كرونا

2 هزار دانش آموز نيازمند ماهشهري صاحب تبلت شدند
در راستاي تأمين      خوزستان
لوازم الكترونيكي 
دانش آموزان نيازمند خوزستاني ۲هزار تبلت 
دانش آموزي به محصالن ماهشهري اهدا شد. 
در آيي��ن اهداي ۲هزار تبل��ت دانش آموزي در 
ماهشهركه با حضور استاندار خوزستان و جمعي 
از مسئوالن برگزار شد، غالمرضا شريعتي استاندار 
خوزس��تان گفت: امروز توفيق پيدا كرديم كه 
تعداد ۲ هزار تبلت را بين دانش آموزان ماهشهر 

و بندرامام توزيع كنيم.  وي با اشاره به اينكه اين تبلت ها ويژه دانش آموزان كم برخوردار است، افزود: با 
هماهنگي هايي كه صورت داديم، با كمك مناطق نفت خيز جنوب و استانداري و كاري كه با حمايت دولت 
به صورت متمركز در حال انجام است، حدود ۱۴ هزار تبلت در سطح استان ظرف هفته آينده توزيع خواهد 
شد.  استاندار خوزستان ادامه داد: براساس برآورد ما ۳۷ هزار خانواده تحت پوشش كميته امداد به تبلت يا 
گوشي هوشمند نياز دارند و ما آمادگي داريم ۵۰ درصد از ۲۳ هزار تبلت باقيمانده را تأمين كنيم.  شريعتي 
گفت: براي تأمين ۵۰ درصد باقيمانده با رئيس كميته امداد كشور تماس داشتم و ايشان تأمين ۴۰ درصد 

اين ميزان را بر عهده گرفت و ۱۰ درصد باقيمانده را از ساير روش ها تأمين خواهيم كرد. 

آزادي 18 زنداني غيرعمد با همت بسيجيان سمناني
فرمانده سپاه     سمنان
س���منان از 
آزادي ۱8 زندان�ي غي�ر عم�د ب�ه هم�ت 
بسيجيان اين استان در هفته بسيج خبرداد. 
سردار حميد دامغاني فرمانده سپاه استان سمنان 
با اشاره به مهم ترين اقدامات انجام شده در هفته 
بس��يج، از آزادي ۱۸ زنداني جرائم غير عمد در 
سطح استان خبر داد و گفت: اين زندانيان با كمك 
خيران و بسيجيان و در راستاي كمك مؤمنانه به 

آغوش خانواده بازگشتند.  وي با بيان اينكه براي آزادي زندانيان ۶ ميليارد ريال كمك مالي گردآوري شد، 
افزود: جمع آوري پول با كمك خيران و نيك انديشان براي آزادي زندانيان ديگر در سطح استان نيز ادامه 
خواهد داشت.  فرمانده سپاه استان سمنان تصريح كرد: توزيع تبلت و اقالم كمك آموزشي، توزيع بسته هاي 
معيشتي، كمك هاي جهادي و اعزام گروه هاي جهادي به نقاط مختلف و… در زمره خدمت رساني هاي 
بسيج در اين هفته است.  دامغاني خاطرنشان كرد: يكي از مهم ترين اقدامات بسيجيان جمع آوري و توزيع 

كمك هاي مردمي و خيران در قالب كمك هاي مؤمنانه و مواسات و طرح هاي محله محور است. 

طرح راهيان نور مجازي ويژه دانش آموزان گيالن افتتاح شد
طرح راهيان نور      گيالن
ي  ز مج�����ا
دانش آموزي اس�تان گي�الن با رمز »ي�ا فاطمه 
معصومه)س(« در گلزار شهداي رشت افتتاح شد. 
عبداهلل پ��اكاري مديركل بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران گيالن، در آيين افتتاح طرح راهيان نور 
مجازي دانش آموزي استان گيالن كه در گلزار 
شهداي رشت برگزار ش��د، يكي از اصلي ترين 
ويژگي هاي دفاع مق��دس را نقش آفريني افراد 

از همه اقشار و گروه ها دانست و گفت: استان گيالن بيش از ۷۰۰ شهيد دانش آموز و حدود ۱۰۰ شهيد 
فرهنگي دارد لذا راهيان نور دانش آموزي فرصت مناسبي براي پرداختن به اين شهداي واالمقام است كه 
همه هستي شان را در راستاي حفظ دين و كشور و انقالب تقديم كردند.  وي با بيان اينكه استان گيالن 
۱۳۰۰ گلزار شهدا دارد، افزود: در حال حاضر صددرصد اين گلزارها بازسازي و ساماندهي شده و آماده 
ميزباني از زائران است. بي ترديد فضاي معنوي، فرهنگي و مذهبي گلزار شهدا ظرفيت خوبي براي ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت در حوزه روايتگري است.  مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران گيالن تصريح كرد: 

بايد از همه ظرفيت هاي موجود براي توسعه معارف دفاع مقدس بهره بگيريم. 

اجراي طرح حمايت جبراني معيشت خانوارها در آذربايجان شرقي
مديركل تعاون، كار     آذربايجان شرقي
و رف�اه اجتماعي 
آذربايجان ش�رقي، از نحوه پرداخت كمك هاي 
طرح حمايت جبراني معيشت خانوارها در اين 

استان خبرداد. 
حسين فتحي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آذربايجان ش��رقي گفت: طرح حماي��ت جبراني 
معيش��ت خانوارها همزمان با سراس��ر كشور در 
آذربايجان شرقي نيز اجرا مي شود.  وي در خصوص 
چگونگي جزئيات پرداخت كمك بالعوض يك ميليون ريال ماهانه به اعضاي خانوار، افزود: كمك بالعوض )ماهانه 
مبلغ يك ميليون ريال به ازاي هر يك از اعضاي خانوار( از آذرماه تا پايان سال جاري به مدت چهار ماه، به سرپرست 
خانوار پرداخت مي شود.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي ادامه داد: تعداد اعضاي خانواده نيز 
با توجه به زمان پرداخت وام اول يعني فروردين سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته مي شود و خانوارهاي مشمول دريافت 
يارانه كمك معيشتي كه منبع درآمدي ثابت ماهيانه ندارند و در مرحله قبل متقاضي تسهيالت كرونايي خانوارها 

بوده اند، حدود ۲۹/۷ ميليون نفر )۱۱ ميليون خانوار(، تحت پوشش اين طرح حمايتي قرار مي گيرند.

 اجراي 1۵ برنامه فرهنگي نماز 
براي دانش آموزان رزني

از زمان شيوع ويروس كرونا بيش     همدان
از ۱۵برنامه فرهنگ�ي در زمينه 
تبيين جايگاه نماز در بين دانش آموزان توسط اداره آموزش 
و پرورش شهرستان رزن در استان همدان برگزار شده است. 
حجت االسالم منصوري حس��ن امام جمعه رزن در جلسه پيش 
اجالسيه نماز شهرستان رزن با بيان اينكه چنانچه نماز به عنوان 
ستون دين در فرهنگ فرزندان اين جامعه ساري و جاري باشد 
آن جامعه پيش��رفت مي كند، گفت: بايد جذابيتي ايجاد شود تا 
فرزندان از سر ميل و شوق خودشان به سمت نماز گرايش پيدا 
كنند.  وي با بيان اينكه به گفته مديران اداره آموزش و پرورش 
شهرستان رزن از زمان ش��يوع ويروس كرونا بيش از ۱۵ برنامه 
فرهنگي در زمينه تبيين جايگاه نماز در بين دانش آموزان برگزار 
شده است، افزود: جامعه اي كه با فرهنگ نماز مأنوس باشد اخالق، 
فرهنگ، نظم و انضباط و حق الناس در آن معنا پيدا مي كند و در 

اين جامعه آسيب هاي اجتماعي به شدت كاهش مي يابد.

سومين مركز كاهش آسيب معتادان 
متجاهر كرمان افتتاح شد

سومين مركز ساماندهي و كاهش      كرمان
آس�يب معت�ادان متجاه�ر در 
استان كرمان و اولين مركز كاهش آسيب معتادين متجاهر در 

شهرستان سيرجان افتتاح شد. 
مهتاب حسيني رئيس بهزيستي شهرستان سيرجان روز پنج شنبه 
در مراسم افتتاح اين مركز گفت: با توجه به نياز شهرستان سيرجان و 
لزوم برنامه ريزي براي ساماندهي مسائل اجتماعي پس از پيگيري ها و 
رايزني هاي متعدد و با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط، تشكل هاي 
مردم نهاد، بنگاه هاي اقتصادي فعال در منطقه، خيرين و همراهي و 
همكاري ارزش��مند فرماندهي آماده و پشتيباني نداجا مركز كاهش 
آسيب معتادين متجاهر در منطقه ويژه اقتصادي شهرستان سيرجان 
امروز افتتاح و شروع به فعاليت كرد.  وي افزود: اين مركز با به كار گيري 
نيروي انساني تخصصي شامل پزشك، روانشناس و مددكار و با ظرفيت 
پذيرش ۱۰۰نفر بيمار معتاد پيش بيني شده كه در فاز اول با پذيرش و 

ارائه خدمت به ۵۰ نفر از افراد متجاهر فعاليت خود را آغاز كرده است.

 28 هكتار از اراضي ملي دشتستان 
آزاد شد

رئيس كل دادگس�تري اس�تان      بوشهر
بوشهر از آزادسازي ۲8 هكتار از 
اراضي ملي دشتستان از دست سودجويان به ارزش يك هزار 

ميليارد ريال خبر داد. 
علي جم��ادي رئيس كل دادگس��تري اس��تان بوش��هر گفت: 
۲۸هكت��ار از اراضي ملي در شهرس��تان دشتس��تان از دس��ت 
سودجويان آزادسازي ش��د.  وي افزود: از اين ميزان، ۲۵ هكتار 
زمين ملي به ارزش ۷۵ ميليارد تومان و س��ه هكتار زمين ملي 
به ارزش ۳۱ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است.  رئيس كل 
دادگستري استان بوش��هر ادامه داد: همه دستگاه هاي اجرايي 
در زمينه پيش��گيري از تغيير كاربري غيرمج��از تالش كنند تا 
از پيامدهاي آن جلوگيري ش��ود.  جمادي گفت: اين زمين ها با 
حضور نماينده دادستان، يگان حفاظت اداره مسكن و شهرسازي 
و نيروي انتظامي اين شهرس��تان در مناطق فرهنگيان، فاز يك 

محله امام و روبه روي كارخانه آرد رفع تصرف شد.

 ۵۴ يادمان شهداي گمنام 
در مازندران ساخته شد

اهداي 2 هكتار زمين آستان قدس رضوي 
براي ساخت خانه محرومان

مديركل حفظ آثار     مازندران
و نشر ارزش هاي 
دفاع مق�دس مازندران با اش�اره ب�ه تدفين 
3۲7ش�هيد گمنام در اين اس�تان از ساخته 
ش�دن ۵۴ يادمان در اي�ن زمينه خب�ر داد. 
س��ردار عبداهلل ملك��ي مديركل حف��ظ آثار و 
نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس مازندران تعداد 
شهداي گمنام استان را ۳۲۷ شهيد اعالم كرد و 
گفت: اين شهدا در ۲۲ شهرستان در مكان هاي 
مختلف خاكسپاري شدند.  وي افزود: بيشترين 
مكان هاي تدفين مربوط به اوايل زمان تفحص 
است كه برنامه ريزي خاصي براي اين امر نبود، و 
شهدا در گلزار شهداي با هويت، جوار امامزاده ها 
و در بعضي از روس��تاها خاكس��پاري شدند و 
مجموعاً در ۱۲۶ نقطه تدفين شدند.  مديركل 
حفظ و آثار ارزش هاي دفاع مقدس مازندران با 
اشاره به اينكه يادمان هاي ش��هداي گمنام در 
۸۴ نقطه استان است كه امامزاده يحيي ساري 
و مركز فرهنگي دفاع مقدس از جمله آن هستند 
كه ميزبان هشت شهيد گمنام هستند، تصريح 
كرد: در بعضي نقاط ميزبان پنج ش��هيد، س��ه 

شهيد، دو شهيد و يك شهيد هستيم و بيشتر اين 
شهدا در محالت، پارك هاي شهر، دانشگاه ها، 
اماكن و پادگان هاي نظامي خاكسپاري شدند.  
س��ردار ملكي ادامه داد: از تع��داد ۸۴ يادمان 
ش��هداي گمنام، ۵۴ يادمان ساخته و رونمايي 
شد و ۳۰ يادمان نيز با پيشرفت ۱۰ تا ۹۰ درصد 
در دست اقدام اس��ت.  وي همچنين با اشاره به 
بزرگداشت ش��هداي مدافع حرم شمال كشور 
در اواخر آذر گفت: پيكر اين دو ش��هيد گمنام 
پس از مراس��م بزرگداشت شهداي مدافع حرم 
شمال كشور، به رامسر منتقل خواهد شد و پس 
از برگزاري مراسم وداع بدون تشييع در خيابان 
معلم جنب هتل رامس��ر خاكسپاري مي شود. 
مديركل حفظ و آثار ارزش ه��اي دفاع مقدس 
مازندران ادامه داد: براساس برنامه ريزي قبلي و 
طبق سهميه اعالم شده كه براي تشييع پيكر 
هشت شهيد گمنام در س��ال ۹۹ در شهرهاي 
آمل، چالوس، بهشهر و رامسر داشتيم اين امر 
با شيوع ويروس كرونا محقق نشد اما در مراسم 
تالش ما اين است تا بتوانيم حضور معنوي تشيع 

دو شهيد گمنام را داشته باشيم. 

آس�تان ق�دس      خراسان رضوي
 رضوي ب�ا هدف 
تأمين مس�كن محرومان دو هكت�ار از اراضي 
محدوده ش�هرك شهيد باهنر مش�هد را براي 
ساخت يك هزار واحد مسكوني ويژه واگذار كرد. 
مصطفي خاكسار قهرودي، قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوي، در خصوص واگ��ذاري زمين براي 
ساخت واحدهاي مس��كوني مورد نياز نيازمندان 
گفت: در راس��تاي عينيت بخشي به منويات مقام 
معظم رهبري مبني بر رس��يدگي ب��ه مجاوران 
حرم رضوي با تأكيد بر مس��تضعفان و محرومان، 
تفاهمنامه اي بين آستان قدس رضوي، شهرداري 
مشهد مقدس، استانداري خراسان رضوي و كميته 
ام��داد امام خمين��ي)ره( براي واگ��ذاري زمين و 
ساخت واحد مس��كوني منعقد ش��د.  وي با بيان 
اينكه آستان قدس رضوي با هدف تأمين مسكن 
محرومان دوهكت��ار از اراضي محدوده ش��هرك 
شهيد باهنر مشهد را براي ساخت يك هزار واحد 
مسكوني ويژه واگذار كرد، افزود: تسهيل و تأمين 
زمين در پهنه هاي حاشيه ش��مال و شرق مشهد 
با هدف س��اخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت 

هدف اصلي اين تفاهمنامه است.  قائم مقام توليت 
آس��تان قدس رضوي تصريح كرد: رشد و پرورش 
ظرفيت هاي توليد و اشتغال محلي محرومان، فراهم 
نمودن فضاي اشتغالزايي و حمايت از ايده هاي كسب 
و كارهاي خرد و خانگي، تأمين مسكن ارزان قيمت و 
بهبود كيفيت اسكان در مناطق كم برخوردار مشهد 
مهم ترين اهدافي است كه در قالب اين تفاهمنامه 
دنبال مي ش��ود.  خاكس��ار قهرودي گفت: طبق 
اين تفاهمنامه آس��تان قدس رضوي در قالب اين 
تفاهمنامه متعهد ش��د دوهكتار از اراضي شهرك 
شهيد باهنر به ارزش تقريبي هزار ميليارد تومان را به 
منظور ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت بدون 
گرفتن حق تقديمي و در قالب قرارداد استيجاري 
عرصه واگذار كند.  به گفته وي همچنين شهرداري 
مشهد نيز مؤظف اس��ت در زمينه شناسايي افراد 
متقاضي، تخفيف در پروانه هاي ساختماني و ارائه 
اليحه بخشودگي به شوراي شهر در زمينه بدهي 
كميته امداد به شهرداري در اين حوزه ورود كند.  
همچنين كميته امداد امام خميني)ره( نيز مؤظف 
شده تا براي ساخت يك هزار واحد مسكوني ويژه 

افراد مستضعف طبق تفاهمنامه اقدام كند.

  بوشهر: معاون مهندسي و پشتيباني عمومي سپاه امام صادق)ع( 
استان بوش��هر گفت: سايت جديد ناحيه بس��يج شهرستان دشتي در 
زميني به مساحت ۶ هكتار به بهره برداري رسيد. وي يادآور شد: ۱۱هزار 
متر مربع فضاي سبز و محوطه س��ازي، نزديك به يك هزار و ۱۰۰ متر 
ديواركش��ي محوطه، اجراي تمام تأسيس��ات مكانيكي به صورت زير 
زميني، مخازن ذخيره آب هوايي و تفكيك آب شرب و كشاورزي بخشي 

از امكانات جانبي اين سايت اداري است. 
  خوزستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز از آغاز 
استفاده از كيت هاي تشخيص فوري كرونا در استان خوزستان خبرداد.  
دكتر فرهاد ابول نژاديان گفت: با آغاز استفاده از كيت هاي تشخيص فوري 
كرونا شناسايي بيماران تسريع مي شود.  وي با تأكيد بر لزوم همراهي 
مردم در رعايت قواعد قرنطينه افزود: بيمارياب��ي فعال و قطع زنجيره 

انتقال ويروس، راهبرد اصلي مقابله با شيوع بيماري است. 
  گيالن: معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد استان گيالن 
گفت: با بهره مندي از دستگاه هاي كارتخوان اندرويدي، صندوق هاي صدقات 
خانگي در گيالن به صورت الكترونيكي تخليه مي ش��وند.   س��يدمجتبي 
جاللي پور با اش��اره به رعايت كلي��ه پروتكل هاي بهداش��تي و ضدعفوني 
صندوق های صدقات هنگام تحويل به مشتركين، افزود: تمامي نيروهاي 
تخليه گر صندوق هاي صدقات خانگي به دستگاه كارت خوان سيار مجهز 
شده اند و هنگام مراجعه به درب منازل مشتركين صدقات و تخليه صندوق ها، 
رسيد الكترونيكي وجوه دريافتي را به صورت آني صادر و به مشتركين تحويل 

مي دهند و هم زمان پيامك مبلغ واريزي نيز براي آنها ارسال مي شود. 
  خراسان جنوبي:  مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبي با اشاره به 
برنامه شركت گاز  براي گازرساني به ۲۰۰ صنعت طي سال جاري، گفت: 
در استان خراسان جنوبي در بخش هاي صنعت و كشاورزي طي سه سال 
اخير ۲۱۴ ميليون ليتر در مصرف سوخت مايع استان صرفه جويي شده 
است.  سيد محمود هاشمي با بيان اينكه طي سال اخير در بخش صنعت 
۱۳۰ ميليون ليتر سوخت مايع جايگزين ش��ده است، افزود:  بر اساس 
بررسي هاي انجام گرفته در بخش كشاورزي استان نيز ۸۴ ميليون ليتر 
سوخت مايع جايگزين شده و در مجموع بر اساس حجم گاز جايگزين 
در بخش هاي صنعتي و كشاورزي ۲۱۴ ميليون مترمكعب در مصرف 

سوخت مايع در استان خراسان جنوبي صرفه جويي شده است. 
  خراسان شمالي: ساخت ۲۰ هزار واحد مسكوني شهري و روستايي 
خراسان شمالي روز پنج شنبه با حضور علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس 
ش��وراي اس��المي در بجنورد آغاز ش��د.  رضا هوايي مع��اون عمراني 
استانداري خراسان شمالي با اشاره به اينكه طبق برنامه ريزي هاي انجام 
شده قرار بر اين شد تا ۲۰ هزار واحد مسكوني س��اخته شود، گفت: از 
اين تعداد ۱۰ هزار واحد مسكوني متعلق به بخش روستايي است كه با 
پيگيري هاي بنياد مسكن و ۱۰ هزار واحد نيز متعلق به شهرهاي استان 

است كه با پيگيري اداره كل راه و شهرسازي ساخته مي شوند. 
  آذربايجان شرقي: ش��هرداري و شوراي اسالمي ش��هر تبريز در 
راستاي حمايت از دانش آموزان مستعد تحصيل و كم بضاعت، ۱۵۰۰ 
دستگاه تبلت براي آنها تهيه كرد.  ايرج شهين باهر شهردار تبريز گفت: 
در راستاي تأمين نيازهاي آموزشي دانش آموزان نيازمند ۱۵۰۰ دستگاه 
تبلت براي آنها تهيه شد.  وي افزود: طبق بررسي هاي انجام شده، بيش از 
۳ هزار دانش آموز تبريزي در روزهاي كرونايي و آموزش از راه دور امكانات 

و تجهيزات الزم براي دسترسي به شبكه شاد را ندارند. 

 كمك مؤمنانه تاكستاني ها 
با اهداي 40 فقره جهيزيه به نوعروسان

همزمان با هفته بسيج، هفتمين مرحله رزمايش همدلي و كمك هاي 
مؤمنانه نيز در اس�تان هاي مختلف كش�ور برگزار شد. زنجاني ها 
۲33 هزار بسته معيش�تي را آماده كرده و به همراه ۱۱ هزار بسته 
بهداشتي و هزاران پرس غذاي گرم به ياري خانواده هاي محروم و 
روستاييان و حاشيه نش�ين ها رفتند و در قزوين، تاكستاني ها در 
اين مرحله از رزمايش 3 هزار بس�ته معيشتي را به همراه ۴۰ فقره 
جهيزيه، تقديم آس�يب ديدگان از كرونا و زوج هاي جوان كردند. 

    
هفتمين مرحله رزمايش همدلي و كمك هاي مؤمنانه در مناطق مختلف 
ايران در حالي برگزار شد كه همزماني اين مرحله با هفته بسيج، شور و حال 
خاصي به آن داده بود. در هفته اي كه گذشت، يكبار ديگر مؤمنان قدم پيش 
گذاشته و به ياري هموطناني رفتند كه بر اثر شيوع بيماري كرونا كسب و 
كارشان دچار مشكل شده و به همين خاطر زندگي شان آسيب ديده است. 
همچنين خانواده هاي محروم و نيازمند هم از اين كمك ها بي نصيب نمانده 

و با رسيدن بسته هاي معيشتي به دستشان، سفره هايشان رنگين شد. 
   كمك رساني به روستاييان و حاشيه نشينان

در اين مرحله از رزمايش، زنجاني ها سنگ تمام گذاشتند و به همت سپاه 
استان، مجموعاً در كل شهرستان هايش ۲۳۳ هزار بسته معيشتي را آماده 
كرده و به دست نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا رساندند. كه اين پايان 
كار نبود و آنها با توزيع ۱۱ هزار بسته بهداشتي و هزاران پرس غذاي گرم به 
ياري روستاييان و حاشيه نشين ها شتافتند.  در همين رابطه فرمانده سپاه 
انصارالمهدي )عج( استان زنجان با اشاره به توزيع ۲۳۳ هزار بسته معيشتي 
۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار توماني در بين زنجاني هاي نيازمند و آسيب ديده در بحث 
كرونا، گفت: »حضور پرشور مؤمنان و خيرين توانست به ما اين قدرت را 
بدهد تا با سربلندي در خدمت هموطنان كم برخوردار خود باشيم.« سردار 
جهانبخش كرمي در خصوص توزيع بسته هاي بهداشتي هم تصريح كرد: 
»بيش از ۱۱ هزار بسته كامل توزيع ش��ده و به همراه اين بسته ها براي 
حاشيه نشين ها و روستاهايي كه امكان دسترسي و تأمين امكانات سخت 

بوده نيز چند هزار پرس غذا ارسال شده است.«
وي با بيان اينكه ۱۰۹ كارگاه تهيه ماسك در مساجد زنجان فعاليت مي كند 
و بيش از ۳ ميليون عدد ماسك رايگان بين مردم توزيع شده است، افزود: 
»۱۲هزار ۵۰۰ نقطه از مناطق شهري و روستايي استان زنجان ضدعفوني 
شدند.« به گفته اين مسئول، ۶ هزار گروه جهادي در استان در راستاي مقابله 
با كرونا به كار گرفته شده اند و بيش از ۵ هزار بسته كامل نوشت افزار با ارزش 

هر بسته ۱۴۰ هزار تومان در بين دانش آموزان زنجاني توزيع شده است. 
فرمانده سپاه انصارالمهدي)عج( اس��تان با اشاره به هماهنگي هاي خوب 
صورت گرفته در خصوص اجراي طرح شهيد قاس��م سليماني، ادامه داد: 
»همه دستگاه ها بايد براي اجراي طرح شهيد سليماني كمك كنند، زيرا 
اقتدار نظام مطرح است و از طرفي وظيفه داريم براي سالمتي مردم تالش 
كنيم.« كرمي با بيان اينكه در بحث كميته حمايت نيز ۱۳ هزار بسته در قالب 
اين طرح توسط بسيج توزيع شده است و در كميته عملياتي نيز كامالً آماده 
و هماهنگ هستيم، خاطرنشان كرد: »در بحث نقاهتگاه ها نيز اين مكان ها 
بايد با همكاري سپاه، نيروي انتظامي، ارتش و هالل احمر تحت فرماندهي 

قرارگاهي شهرستاني، با مديريت فرماندار شهرستان انجام گيرد.«
   اهداي ۴۰ فقره جهيزيه به زوج هاي جوان تاكستان

در شهرستان تاكستان و با حضور فرمانده سپاه اس��تان، فرماندار و اعضاي 
شوراي تأمين مرحله ديگري از رزمايش همدلي و مواسات برگزار و در اين 
مرحله تعداد ۳هزار بسته معيشتي به ارزش هر بسته ۳۰۰ هزارتومان كه در 
مجموع با مبلغ ۹۰۰ميليون تومان آماده شده بود، بين خانواده هاي آسيب ديده 
از كرونا كه از قبل شناسايي شده بودند، توزيع شد.  همچنين تعداد ۴۰ فقره 
جهيزيه نيز به زوج هاي جوان نيازمند اهدا شد تا بتوانند زندگي خود را شروع 
كنند.  گفتني است تاكنون تعداد ۴۰ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان و 

آسيب ديدگان از كرونا در سطح شهرستان تاكستان توزيع شده است. 
در قائم شهر مازندران نيز ۵ هزار بسته معيشتي در ميان خانواده هاي محروم 
و نيازمندان توزيع شد تا قدري از مشكالت آنها كم و شرايط برايشان قابل 
تحمل تر شود.  در همين رابطه فرمانده سپاه قائم شهر با بيان اينكه در اين 
مرحله از رزمايش حدود ۵ هزار سبد معيشتي بين نيازمندان توزيع شد، گفت: 
»در اين مرحله از رزمايش كه با محوريت پايگاه هاي مقاومت بسيج محالت 
ش��هر و روس��تا ها انجام گرفت، كمك هاي مردمي در قالب سبد كاال هاي 
معيش��تي به ارزش ۱/۵ ميليارد تومان توس��ط پايگاه هاي مقاومت بسيج 
شهرستان قائم شهر جمع آوري و به خانواده هاي نيازمند محالت اهدا شد.«

سرهنگ حسين عليزاده، مشاركت مردم و خيران نيك انديش در عمل به 
منويات و توصيه هاي رهبر معظم انقالب در كمك به نيازمندان را ارزشمند 
برشمرد و ادامه داد: »ش��هروندان خير و مؤمن شهرستان در اين مرحله از 
رزمايش همانند مراحل پيشين با حمايت هاي خداپسندانه شان به ياري 
خانواده هاي نيازمند ش��تافتند.« وي تأكيد كرد: »در رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه اين مرحله ۴۰ سري كمك جهيزيه نوعروسان به ارزش ۸۰۰ ميليون 
تومان و ۱۰۰ دستگاه تبلت و گوشي تلفن همراه به ارزش ۵۰۰ ميليون تومان 

بين دانش آموزان محروم از تجهيزات آموزشي توزيع شده است.«

 سنگ هاي قيمتي 
به نام قم به كام خام فروشان

سال هاس��ت كه در م��ورد اش��تغالزايي صحبت هاي زيادي مي ش��ود و 
هرازگاهي نيز اخباري در مورد ايجاد مش��اغل در مناطق مختلف كشور 
منتشر مي ش��ود. از نتيجه و خروجي طرح های اشتغال آفرين به خوبي 
مي توان متوجه شد كه گروهي پشت ميزنشين در مركز، نسخه اي را آماده 
و براي تمام نقاط ايران تجويز مي كنند. اما واقعيت اين اس��ت كه در اين 
مدت كمتر كسي در مورد استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي هر منطقه 

در جهت ايجاد اشتغال براي بيكاران همان منطقه صحبت كرده است. 
در حال حاضر، رش��ته و عرصه گوهر تراش��ي كه آميخته با هنر است، 
به عنوان سومين رشته پول س��از دنيا، مطرح و قابليت سرمايه گذاري 
زيادي دارد. افراد زيادي در كشورهاي مختلف وارد اين عرصه مي شوند، 
آموزش مي بينند و به مدارج بسيار خوب هنري و اقتصادي دست پيدا 
می كنند. با اين حال و در ش��رايطي كه چندين استان ايران قابليت و 
ظرفيت هاي ويژه و منحصربه فردي در رابطه با معادن سنگ هاي قيمتي 

دارند اما در زمينه گوهر تراشي هيچ حرفي براي گفتن ندارند. 
وجود معادن ط��ال، نقره، عقيق، كوارتز و س��نگ هاي قيمتي در ايران 
مي تواند نقش مهمي در اقتصاد ملي داشته باش��د اما هيچ وقت براي 
بهره برداري درست و اشتغالزايي از اين معادن كاري صورت نگرفته و 

خام فروشي، انتخاب اول و آخر مسئوالن است. 
قم از جمله استان هايي است كه با وجود اهميت سنگ هاي قيمتي و 

نيمه قيمتي براي آن، صنعت گوهر تراشي اش خاك مي خورد. 
بي توجهي ها به مش��كالت موجود در اس��تخراج و نبود ماشين آالت و 
تجهيزات فرآوري از جمله دردهاي اين استان براي استفاده از معادن 
گوهربارش اس��ت. ضمن اينكه هنوز هم مش��كل خام فروشي در اين 
منطقه حل نشده و معضالتي همچون برداشت هاي غيرمجاز از معادن 
و احاطه شدن بازار با سنگ هاي مصنوعي چيني، كاري كرده كه قم در 

زمينه گوهر تراشي هيچ حرفي براي گفتن نداشته باشد. 
اگر بدانيم پيشينه صنعت س��نگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در قم به 
۷هزار سال پيش بر مي گردد، آنوقت بهتر مي توانيم به توانمندي هاي 

اين استان و ضرباتي كه از بي توجهي ها خورده، پي ببريم. 
قرن هاست كه مردم از اين سنگ ها در قاب انگشترهاي زينتي، تسبيح، 
گردنبند و گوشواره اس��تفاده مي كنند و اگر از عقيق به عنوان يكي از 
سنگ هاي خاص و مورد عالقه مسلمانان نام ببريم، بايد بگوييم اولين 
معدن عقيق ايران در قم، كش��ف و استخراج شده است. از همان زمان 
متخصصان اين رشته از صنايع دستي با توانمندي خود سنگ هاي خام 
قيمتي را با مهارت صيقل و ت��راش داده و در دل زيورآالت و جواهرات 

قرار مي دادند. 
بر اس��اس آمارهاي موجود، تا قبل از شيوع كرونا، س��االنه نزديك به 
۲۰ميليون زائر در قم حضور مي يافتند و به خاطر قرار داشتن اين استان 
در مسير عبور مسافران، ميليون ها نفر هم براي چند ساعت توقفي در 

اين منطقه داشتند. 
با اين حجم از پتانسيل براي درآمدزايي، اما قم تاكنون در زمينه اقتصاد 
سنگ هاي قيمتي موفق عمل نكرده و سهمي از اين بازار ندارد. چراكه 
بيشتر اين سنگ ها وارداتي هستند و حتي ركاب هاي انگشتر از مشهد 
وارد قم مي شوند. در مقابل اين حجم از مسافر و زائر كه حتماً سري به 
بازار قم مي زنند، فقط ۴۰۰ هنرمند اين استان در كارگاه هاي ساخت 
دستي ركاب انگشتر و سنگ فعاليت دارند كه سهم ناچيزي از درآمد 
اين حوزه به دليل نبود حمايت مي برند و وزارت گردش��گري و صنايع 
دستي نيز فقط مي گويد بودجه محدودي دارد و نمي تواند از هنرمندان 

و صنايع آنها حمايت كند. 
كوتاه سخن اينكه قم مي تواند فقط با سنگ هاي گرانقيمت و توجه به 
صنعت گوهرتراشي خود، ميزان بيكارانش را به صفر برساند. ولي امروز 
ورود سنگ هاي مصنوعي از چين ضربه بزرگي به اقتصاد قم وارد كرده 
است و با در نظر داش��تن اين موضوع كه قانوني براي منع واردات اين 
سنگ ها در كش��ور وجود ندارد، پس نبايد به احيا و اوج گرفتن گوهر 

تراشي در قم و موضوع اشتغالزايي براي بيكارانش اميدوار بود. 


